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Usando <la faculdade que me confere o ponto 1 do artigo 13° da Lei n.0 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de convocar a v.• Ex•., para uma Sessao 
ordinaria da Assembleia de Freguesia, que tera lugar no dia 21 de Dezembro, pelas 
21,00 horas, no salao nobre da sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

PONTO UM: Aprova�ao da Acta de 28 de Setembro de 2016; 

PONTO DOIS: Discussao e vota,ao do Plano de Atividades para 2017; 

PONTO TRES: Discussao e vota,ao do Or,amento para 2017; 

PONTO QUATRO: Discussao e vota,ao da Tabela de Taxas Licen,as para 
2017; 

PONTO CINCO: Discussao e vota,ao de uma Proposta da Junta de Freguesia 
para isen�ao de taxas e servi,os da Junta de Freguesia para pessoas carenciadas 
e Associa�oes desportivas sociais e culturais; 

PONTO SEIS: Aprova,ao do Mapa de Pessoal; 

PONTO SETE: Discussao e vota,ao da Revisao ao Plano Plurianual de 
Investimentos para 2016; 

PONTO OITO: Discussao e vota,ao da Adenda de Execu,ao de delega,ao de 
competencias da Camara Municipal nas Juntas de Freguesia; 

PONTO NOVE: De acordo com o previsto na alinea o) do ponto 1 do artigo 17°

da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Presidente da Junta, da conta a Assembleia 
de Freguesia exercida por si e pelo executivo, o que de mais relevante ocorreu, 
no ambito <las competencias pr6prias ou delegadas, desde 22 de Setembro a 14 
de Dezembro de 2016; 

PONTO DEZ: De acordo com o previsto na alinea o) do ponto 1 do artigo 17°

da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, junta-se em anexo os documentos do 
Movimento de Tesouraria e saldo, do periodo de 01 de Janeiro a 14 de 
Dezembro de 2016; 




